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Fome Zero
Fome Zero é um programa criado para combater a fome e a exclusão social que ela traz, representada, entre outras
coisas, pela falta de acesso à educação e ao mercado de trabalho. O programa envolve as três esferas de governo
(Federal, Estadual e Municipal) e todos os ministérios. Mas a grande protagonista do Fome Zero é a sociedade
brasileira. Somente a mobilização de cada cidadão pode garantir o êxito do programa.
As doações para o Programa Fome Zero podem ser feitas em alimentos, entregues nos postos de coletas ou nas
entidades assistenciais; dinheiro, por meio de depósitos nas contas vinculadas ao Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza, na Caixa Econômica Federal (http://www.caixa.gov.br/) e Banco do Brasil (http://www.bb.com.br/) e serviços
voluntários, em apoio às entidades oficialmente organizadas. Ana Maria Rezende e Luiz Henrique Freitas, funcionários
do Banco do Brasil, estiveram presentes em um estande montado especialmente para o Banco do Brasil, onde puderam
mostrar aos visitantes, via Internet, a extensão e profundidade do Programa Fome Zero, que não se limita à simples
distribuição de alimentos, mas, ações sociais capazes de orientar as comunidades carentes a implantarem negócios,
pessoais ou em modelo Uma Luta de Todos No Encontro Internacional: e faça a sua doação, em alimentos, dinheiro ou
mesmo oferecendo-se como voluntário para uma tarefa para a qual tenha habilidade. Vamos criar as condições para que
todas as pessoas no nosso país possam comer decentemente três vezes ao dia, todos os dias, sem precisar de doações
de ninguém. &ldquo;O Brasil não pode mais continuar convivendo com tanta desigualdade. Precisamos vencer a fome,
a miséria e a exclusão social. Nossa guerra não é para matar ninguém &ndash; é para salvar vidas&rdquo; &ndash;
Luiz Inácio Lula da Silva &ndash; Presidente da República
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